
Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálních záležitostech, které přináší sportovní  prostředí . 

1) Transformace stanov dle nového Občanského zákoníku 

Opětovně přinášíme seznam TJ, SK, které dosud nemají změny zveřejněny na rejstříkovém soudu.  

TJ Růžená, FSC Stará Říše, TJ Sokol Stonařov, SK Telč, TJ Větrný Jeníkov, SK Rohozná, Místní asociace sportu pro 

všechny v Mrákotíně, T.J. Mír Nadějov, TJ Věžnice, Tenisový klub ČLTK Jihlava, T.J. Rosa club Jihlava, Karate klub 

Vysočina, Sportovní klub KYONGGI KWON. 

Apelujeme na všechny TJ, SK, které nemají dosud změny provedeny, aby této záležitosti věnovaly maximální 
pozornost.  

2) Aktualizace členské základny, pasportizace a finančních výkazů - podklad pro dotace 2017 

Opět připomínáme aktualizaci údajů, které jsou třeba udělat v Informačním systému ČUS (https://iscus.cz/). 
Neznáte-li Vaše přístupové údaje kontaktujte prosím paní Moniku Němcovou tel.: 567 301 938, popř. mobil 724 230 
273. Údaje jsou podkladem pro finanční podporu na rok 2017.  

 

Co je třeba udělat? 

1. Aktualizovat stav členské základny - termín 31. 12. 2016 

manuál najdete zde... 

2. V případě, že máte v IS ČUS zařazen pasport sportovních zařízení, provést jeho aktualizaci - termín 31. 12. 2016 

manuál najdete zde... 

3. Aktualizovat finanční výkazy - termín 31. 3. 2017 

manuál nejdete zde... 

 

3) Členské příspěvky TJ, SK za rok 2016 

Předpis k úhradě členských příspěvků na rok 2016, které byly stanoveny valnou hromadou Jihlavské unie sportu dne 

8. 6. 2016 vám byl zaslán elektronickou poštou. Termín pro jejich zaplacení je do 31. 12. 2016. Úhrada příspěvků je 

podmínkou pro zařazení TJ, SK do seznamu příjemců finanční podpory pro rok 2017. 

4) Provozní informace 

V průběhu vánočních svátků bude otevřeno pracoviště Jihlavské unie sportu naposledy dne 23. 12. 2016. Znovu bude 

otevřeno až 2.1.2017. V případě urgentních záležitostí volejte ing. Holub 724 136 213, popř. paní Němcová 724 230 

273. 

 

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem 

 

Ing. Holub Vítězslav 

předseda Jihlavské unie sportu, z.s. 

 

 

https://iscus.cz/
http://www.cuscz.cz/files/1536M2J.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1538YjZ.pdf
http://www.cuscz.cz/files/1537NzF.pdf

